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Recomendações do Comitê de Vigilância do óbito Fetal e Infantil  

Redução da Mortalidade Infantil 

 

 Captação precoce de gestantes, especialmente adolescentes, multíparas, 

imigrantes, alta vulnerabilidade social, drogadição (álcool e drogas ilícitas) 

 Referência e contra referência entre UBS, ambulatório de alto risco e 

Maternidade: Rede Cegonha 

 Busca ativa de gestantes faltosas, fazer a vigilância da gestante de risco  

 Consulta de pré-natal alternando médico e enfermeira – PSF  

 Rastreamento das malformações congênitas, diagnóstico na gravidez, 

procedimentos em lesões potencialmente tratáveis 

 Controle da ITU no pré-natal –Acompanhar resultado das Uroculturas 

 Transmissão Vertical: Sorologias e tratamento adequado -Sífilis Congênita 

 Pesquisa de Strepto B, segundo protocolo 

 Não dar alta do pré-natal 

 Incluir o parceiro nas consultas: pré-natal do homem 

 Manejo obstétrico na abordagem da imaturidade pulmonar 

 Manejo obstétrico das complicações do parto 

 Reanimação e assistência neonatal adequadas 

 Consulta de puericultura na 1ª semana após alta hospitalar 

 Captação precoce do “RN de risco” e RN com vulnerabilidades: 

 de mãe que está no Programa Bolsa Família 

 de mãe < 16 anos 

 de mãe analfabeta 

 de mãe com doença ou dependência que impossibilite o cuidado 

 história de migração na família menor que 2 anos 

 de mãe usuária de álcool e/ou drogas 

 criança manifestadamente indesejada 

 de mãe em situação de rua 

 de mãe moradora de cortiço 

 famílias  com história de situação de violência  
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 Valorização de queixas  (enjoadinho, não mama, chora muito) em RN como 

sinalização de gravidade - capacitação da AB em sinais e sintomas de risco já na 

visita domiciliar (AIDPI Neonatal) 

 Orientações para prevenir sufocamento, broncoaspiração e morte súbta 
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